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Úvod 
 

Vážení obchodní partneři, 

Chtěli bychom Vám moc poděkovat za Vaši podporu, kterou jste nám poskytl v roce 2017, a těšíme se na další spolupráci 

v roce nadcházejícím. Zde Vám předkládáme výroční zprávu za tento rok, kde najdete krátké informace o nás, 

fotodokumentaci a bio jednotlivých jezdců, kteří nám všichni pomohli k tomu, kde si teď jako tým stojíme. 

 

Krátká historie 

Team SPIRIT RACING vznikl v roce 2004. V té době jsme se spíše na amatérské úrovni začali věnovat kartingovému 

sportu. Velice brzy jsme ale pochopili, že pokud se tomuto sportu budeme chtít věnovat naplno, je třeba našemu snažení 

dát jasná pravidla tak, aby bylo možno tyto aktivity vůbec financovat. A tak jsme dali vzniknout firmě SPIRIT RACING s.r.o. 

Sezóna 2005 byla první, kdy naši jezdci vyrazili do bojů pod hlavičkou SPIRITU. 

Dnes SPIRIT RACING zastupuje zájmy více než deseti jezdců v oblasti motorsportu, zejména pak pochopitelně kartingu a 

za uplynulé tři roky jsme získali spoustu zkušeností v rámci kartingových seriálů v ČR, ale i v zahraničí. V České republice 

naši jezdci jezdí v podstatě všechny kartingové seriály, přičemž hlavní pozornost se pochopitelně směřuje na Mezinárodní 

mistrovství České republiky a seriál EASYKART, který je naší prioritou č. 1 v zahraničí. 

Od sezóny 2009 působíme i v oblasti rallyových soutěží a zastupujeme zájmy rallyového teamu TROTINA RALLYE TEAM, 

které se s několika vozy účastní domácích soutěží. 

 

  



  

Zhodnocení sezóny 2017 

V tomto roce jsme se s našimi jezdci zúčastnili hned několika podniků v České republice, Slovensku, Itálii a i Německu. 

Jmenovitě: Mistrovství České republiky, Pohár Autoklubu České republiky, Mistrovství Slovenska, Moravský pohár, 

Easykart Italia, Grand Final, Mistrovství Německa a Mistrovství světa. 

Tuto sezónu můžeme hodnotit velmi pozitivně zejména díky skvělým výsledkům na Grand Final Easykart, kde Jiří Skopalík 

obsadil v Easy 60 báječné druhé místo po skvělé bitvě a Josef Knopp 4. místo v Easy 100.  

Dále také skvělý výsledek Dominika Javůrka na Mistrovství světa v KZ2 ve Wackersdorfu, kdy si po startu z 24. pozice dojel 

pro celkové 12. místo ze 110 jezdců, kteří se závodu účastnili. 

Nelze opomenout výsledky na domácí půdě, kde si Jiří Skopalík vyjel vítězství v Mistrovství České republiky v Easy 60. 

V Poháru Autoklubu ČR si zase pro celkové zlato v Easy 100 dojel Josef Knopp, následován Michalem Pražákem a Karlem 

Kováčem. 

 

 

Vývoj Jezdců 

Pro vývoj našich mladých pilotů využíváme zkušenosti, ať už šéfmechanika Petra Černého, starších pilotů z třídy KZ2, tak 

stejně jako minulý rok i bývalou závodnici Renatu Stodůlkovou, která zaujímá pozici trenérky. Tito všichni pomáhají 

mladým pilotům ve zlepšování, ať už povinnými ranními rozcvičkami vedenými Renatou, tak rozborem jejich jezdecké 

stopy či analýzou on-board pohledu z jejich motokáry. 

  



  

Easy 50 

Kategorie pro nejmenší závodníky od 6 do 8 let. Vybavená 2 - taktním motorem o objemu 50cc a výkonu asi 3 koně. 

Spirit zastupují Sebastián Mičker, Ondřej Venc, David Rosypal a Martin Šetlík. 

  



  

Easy60 

Kategorie určená pro děti od 7 do 13 let. Disponuje 2 – taktním, vzduchem chlazeným motorem o objemu 60cc a výkonu 

9 koní. Tato kategorie je v ČR velmi oblíbená a startovní pole čítá více než 20 jezdců. Za nás zastupují Tomáš Rosypal,  

Karel Kováč, Jiří Skopalík, Václav Chovanec, Martin Antoš, Matyáš Puršl a Lukáš Škorpík. 

Easy60 Mladí  

Podkategorie třídy Easy60. Je technicky naprosto shodná s Easy60 jen je horní věkový limit posunut z 13let na 10let, také 

je hodnocena zvlášť. Zde nás zastupuje Jiří Skopalík, Matyáš Puršl, Tomáš Rosypal a Lukáš Škorpík. 

  



  

Easy100  

Kategorie určena od 11 do 18 let. Také vzduchem chlazený 2 – taktní motor, ale o objemu 100cc a výkonu až 20 koní. Zde 

za nás  

Michal Pražák, Filip Škorpík, Josef Knopp, Karel Kováč a Maximilián Zimin. 

 



  

KZ2  

Určena pro dospělé jezdce od 15 let. Nejsilnější kategorie nabízí vodou chlazený 2 - taktní motor o objemu 125cc a 

výkonu přes 50 koní! 

Při váze do 175kg (včetně jezdce) je poměr váha/výkon neskutečný. (Konkrétně skoro 300 koní na 1 tunu.) 

Zrychlení z 0 – 100km/h je pod 3 vteřiny a maximální rychlost se pohybuje kolem 140 km/h! V Evropě a po celém světě je 

jedna z nejprestižnějších kategorií.  

Účinkují Dominik Javůrek, Dominik Stříteský a Michal Pražák. 

 

 

  



  

Přehled jezdců 
Sebastián Mičker 

Sebastián se s námi, až na první podnik, zúčastnil všech závodů Poháru AČR.  

Po celý rok dělal pod dohledem naší trenérky pokroky a získal v některých závodech  

i nejrychlejší čas na kolo.  

  



  

 

Ondřej Venc 

 

  



  

David Rosypal 

  



  

Martin Šetlík 

  



  

Jiří Skopalík 

Pro Jirku dopadla jeho druhá sezóna v Easy 60 doslova fantasticky. V posledním 

závodě Msitrovství České republiky dokázal porazit zkušeného pilota Adama 

Kowalskiho a zajistit si tak celkové vítězství v šampionátu!  

V Poháru AČR mu bohužel prvenství uniklo o pouhé 3 body, ale i tak z toho bylo 

hezké 2. místo. 

Těmito úspěchy, ale nelze skončit, protože na prestižním závodě Grand Final 

Easykart v Itálii po bojích do posledního kolo dokázal Jirka ve Finále obsadit 

fantastické 2. místo! 

 

 

  



  

Matyáš Puršl 

Pro čerstvě desetiletého Matyáše to byla také velmi úspěšná sezóna, především jeho 

výkon na MČR ve Vysokém mýtě.  

Na tomto závodě totiž obsadil ve finálovém závodě 

3. místo a celkově si odnesl 41 bodů, které mu pomohli k zisku celkového 8. místa 

v Mistrovství České republiky v Easy60. 

Nelze opomenout také skvělé 13. místo na Grand Final Easykart v Itálii. 

 

  



  

Tomáš Rosypal 

Staršímu, ze dvou bratrů Rosypalových, Tomáši se zase dařilo v Poháru Autoklubu 

ČR, kde dokázal vybojovat 6. místo, především díky povedenému poslednímu závodu 

na nové trati ve Třinci. Také skončil o pouhých 10 bodů na čtvrtém místě v MČR 

v Easy60 mladí a v celkovém hodnocení na  

sdílené 9. pozici.  

  



  

Václav Chovanec 

Vašek tento rok v MČR obsadil celkové 15. místo v kategorii Easy 60 a 16. místo 

v Poháru Autoklubu ČR.  

  



  

Lukáš Škorpík 

I přesto, že se Lukáš zúčastnil jen části sezóny, dokázal hned v prvním závodě získat 3 

body, které mu vysloužili celkové 22. místo v Poháru Autoklubu ČR. 

 

  



  

Lukáš Horčička 

Lukáš se s námi zúčastnil Grand Final Easykart, kde dokázal ve Finále A skončit na 17. 

místě. 

 

  



  

Michal Pražák 

Sezóna 2017 byla pro Michala jeho poslední v kategorii  

Easy 100. Tato kategorii byla tento rok velice vyrovnaná a Michal musel vydat ze sebe to 

nejlepší. Celkové pořadí bylo nejisté až do posledního závodu v Chebu, kde Michal 

z technických důvodu nemohl dokončit jednu rozjížďku. 

Díky tomu si celkově v Poháru Autoklubu ČR dojel pro 2. místo. 

Ke konci sezóny na Moravském Poháru v Třinci otestoval i nejsilnější kategorii KZ2 a pod 

vedením Petra Černého, Josefa Kališe a Dominika Javůrka si dokázal získat 15. místo.  

  



  

Josef Knopp 

Pro Pepu Knoppa velmi úspěšný rok. V Čechách dokázal celkově zvítězit v Poháru 

Autoklubu ČR právě před Michalem Pražákem a Karlem Kováčem. V Itálii v jejich 

šampionátu vybojoval celkové 8. místo a na 5. závodě v Lonatu dokonce místo 

druhé! 

Pepa konec sezóny v Easy 100 zakončil hezkým 4. místem na Grand Final v Itálii. 

 

  



  

Filip Škorpík 

Filip tento rok předvedl skvělý výkon v kategorii Easy 100, kdy se mu podařilo zvítězit 

ve dvou závodech Poháru Autoklubu ČR v Chebu a Třinci. Celkově v tomto 

šampionátu skončil  

na 5. místě, ale se ztrátou pouhých 10 bodů na 3. místo.  

  



  

Karel Kováč 

Karlova premiérová sezóna v Easy 100, ve které předvedl skvělý výkon. Technická 

závada z prvního místa v posledním závodě ho bohužel o něj připravila, ale i tak mu 

to vystačilo na celkové 

3. místo v Poháru Autoklubu ČR a ukončil tak stupně vítězů pro náš tým Spirit racing 

s. r. o. Knopp, Pražák, Kováč.  

  



  

Maxmilián Zimin 

Náš poslední zástupce v kategorii Easy 100 Maxmilián si tuto sezónu velmi solidní 

celkové 10. místo v Poháru Autoklubu ČR.   



  

Dominik Stříteský 

Pilot nejsilnější kategorie Kz2 a odchovanec projektu Easykart Dominik Stříteský zažil 

báječný start do sezóny, kdy se mu podařilo na prestižním německém závodě, pod 

hlavičkou ADAC, dojet na krásném 3. místě! V celkovém hodnocení Dominik skončil na 

3. místě v MČR a i v PAČR. 

Dominik mimo jiné drží traťový rekord na novém Třineckém okruhu s časem 51,431 s. 

Na Grand final v Itálii Dominik fungoval jako asistent trenéra  

i mechanik a předával své zkušenosti dalším generacím.   



  

Dominik Javůrek 

Pro nejstaršího pilota Spirit Racing s. r. o. bylo jeho  

už 14. sezóna a 4. sezóna v Kz2 snad tou úplně nejlepší. 

I přes zranění na začátku sezóny, kdy se nemohl zúčastnit prvních podniků 

šampionátů, skončil na celkovém 2. místě v Mistrovství ČR a zvítězil v Poháru 

Autoklubu ČR. 

Nejúžasnější výsledek ho, ale čekal až ke konci sezóny, když se mu povedlo ze 120 

jezdců na Mistrovství světa ve Wackersdorfu skončit na 12. místě. 

 

 

 



  

Spirit Racing děkuje všem partnerům,  

za jejich štědrost v sezóně 2017! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

 


